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Welkom en mededelingen 
 

Opwekking 502  Jezus ik wil heel dicht bij U komen 
 

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
 
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 

Stil gebed, 
 

Bemoediging en Christelijke groet 
 

In Memoriam 
 

Opwekking 42  ‘k Stel mijn vertrouwen 
 

'k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 

Verootmoediging voor God en toewijding van ons leven 
 

Lezing woorden van het verbond 
 

Nieuwe liedboek 912: 1, 2, 5  Neem mijn leven, laat het, Heer 
 

 



 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heil'ge Geest er woon'. 
 

Gebed om bij het open van het Woord van God 
 

Kindermoment 
 

Kids opwekking 329  Zo is dat 
 

Aan het eind van elk gebed 
zeg je altijd amen: 
diegene die gebeden heeft, 
maar ook wel eens samen. 
Je staat er nooit bij stil, 
het is zoals het hoort. 
Maar wat betekent nu 
dat ene kleine woord? 
 

Amen, amen: 
zo is dat, ja, zo is dat! 
Amen, amen: 
zo is dat! 

 
Eigenlijk is het net zoiets 
als een uitroepteken; 
die geeft woorden extra kracht. 
Daarmee vergeleken, 
snap je nu misschien 
iets meer hoe het zit 



 

met dat laatste woord, 
wanneer je weer bidt. 
 

Amen, amen: 
zo is dat, ja, zo is dat! 
Amen, amen: 
zo is dat! 2x 

 
Als je dan gebeden hebt, 
eerlijk en oprecht, 
laat je zien dat jij het meent 
wanneer je dit zegt: 
 

Amen, amen: 
zo is dat, ja, zo is dat! 
Amen, amen: 
zo is dat! 2X 

 
Zo is dat!  
Zo is dat! 

Filippenzen 4: 1-9 
 

1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo 
staande in de Heere, geliefden! 2 Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te 
zijn in de Heere. 3 Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die 
samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere 
medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. 4 Verblijd u altijd in de 
Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. 5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De 
Heere is nabij. 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden 
en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip 
te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. 8 Verder, 
broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk 
is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. 9 
Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van 
de vrede zal met u zijn. 
 

Psalm 63: 1, 3  Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat 
 

1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 



 

O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt,- 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 
3. Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
door uw hand word ik vastgehouden. 
 

Verkondiging 
 

Psalm 73: 9, 10  Nu blijf ik bij U voor altijd 
 

9. Nu blijf ik bij U altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
10. Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Nieuwe liedboek 904: 1, 3, 5  Beveel gerust uw wegen 
 



 

1. Beveel gerust uw wegen, 
al wat u ’t harte deert, 
der trouwe hoede en zegen 
van Hem, die ’t al regeert. 
die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
Zal ook wel wegen vinden, 
Waarlangs uw voet kan gaan. 
 
3. Laat Hem besturen, waken! 
’t Is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken,  
dat ge u verwonderen moet, 
Als Hij, die alle macht heeft, 
met wonderbaar beleid, 
Geheel het werk volbracht heeft, 
Waarom gij thans nog schreit. 
 
5. Maar blijft gij met vertrouwen  
naar God zien in de nacht;  
dat doet Hij u aanschouwen  
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal hij u bevrijden  
ook van de zwaarste last,  
hou moedig bij het strijden  
aan zijn beloften 
 

Heenzending en Zegen 
 

Check-Inn  Jij bent niet alleen 
 

Als je gaat door diepe wat’ren 
Mag je weten: Hij gaat mee 
Als je staat voor moeilijkheden 
Weet je: Jezus overwon 
In de schaduw van het leven 
Ben jij niet bang  
 



 

Want 
Jij bent niet alleen 
Jij bent niet alleen 
Hij zal voor je uitgaan 
Hij laat je nooit alleen staan 
 
Jij bent niet alleen  
Jij bent niet alleen 
Hij zal voor je uitgaan 
Hij zal nooit van je weggaan 

 
In het midden van je zorgen 
Zie ik doorbraak van Zijn Licht 
De angst in nachten zal je niet overnemen 
Want Hij brengt jou in evenwicht 
 
Heer, U vecht voor onze levens 
Oh, en jij bent niet bang 
 

Want 
Jij bent niet alleen 
Jij bent niet alleen 
Hij zal voor je uitgaan 
Hij laat je nooit alleen staan 
 
Jij bent niet alleen  
Jij bent niet alleen 
Hij zal voor je uitgaan 
Hij zal nooit van je weggaan 

 
Hij verbaast jou 
Verlost jou 
Hij roept jou bij jouw naam 
Hij beschermt jou 
Vergeeft jou 
Hij noemt jou zelfs Zijn Kind 2x 
 
U bent mijn kracht 
Mijn beschermer 
U bent mijn redding in de storm 



 

Door deze tijden  
Bent U trouw gebleven 
U brengt genezing in mijn ziel 
 

Ik ben niet alleen 
Ik ben niet alleen 
Hij zal voor mij uitgaan 
Hij laat me nooit alleen staan 
 
Ik ben niet alleen 
Ik ben niet alleen 
Hij zal voor mij uitgaan 
Hij zal nooit van me weggaan 
 
Ik ben niet alleen 
Ik ben niet alleen 
U zal voor mij uitgaan 
U laat me nooit alleen staan 
 
Ik ben niet alleen 
Ik ben niet alleen 
U zal voor mij uitgaan 
U zal nooit van me weggaan 

 

Collecteren in de kerkzaal gebeurt voorlopig middels mandjes bij het verlaten van de kerk. 
Uw bijdrage voor de collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de 
kerkrentmeesters,  
NL08 RABO 0300 1421 61, o.v.v. “vervanging video Oosterkerk”. 
 

Volgende week: 
25 Oktober 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. E. Westerman 
 

Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  
Neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Of de Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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